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Atraktivní design a jasný styl 
Stále populárnější sprchové kouty ESCURA ve špičkové kvalitě    
a osobitém designu 
 
Říká se, že první dojem rozhoduje o tom, zda se Vám něco líbí nebo nelíbí. Sprchovou zástěnu 
ESCURA si zamilujete na první pohled!  
Vysoké požadavky na design a prvotřídní kvalita hrají při výběru sprchové zástěny důležitou 
roli. Pokud někdo upřednostňuje jasný a osobitý styl, bezrámové sprchové zástěny ESCURA 
jsou ideální volbou. Sprchová zástěna se vyznačuje optickou lehkostí, moderním designem a 
špičkovou kvalitou, což ocení především mladé rodiny. 
 
A právě taková mladá rodina z Písku oslovila společnost SanSwiss s poptávkou sprchového 
koutu. V podkroví si konečně dostavěli druhou koupelnu v domě, dole v přízemí mají již dva 
roky sprchovou zástěnu Escura – umístěnou v nice (jednokřídlé dveře s pevnou stěnou 
v rovině, ES13G). Díky kvalitním materiálům a antiplakové úpravě skla AQUPERLE vypadá 
sprchová zástěna stále jako nová. Proto byla Escura jasnou volbou i tentokrát. Jaké si však 
vybrat provedení nyní? 
 
Rozsáhlá standardní nabídka sprchových zástěn 
Typová řada ESCURA nabízí pro individuální řešení koupelny nespočet variant rozměrů a provedení – 
počínaje jednokřídlými dveřmi přes rohový vstup s dvoudílnými křídlovými dveřmi až po čtvrtkruh 
s dvoukřídlými dveřmi. Ven otevíratelné dveře mají šířku až 1400 mm a standardní výšku 2000 mm. 
Na přání lze dodat i zvláštní rozměry. 
 
Mladá rodina by chtěla umístit sprchový kout do rohu. Vzhledem k designu celé koupelny ji nejvíce 
zaujalo standardní čtvrtkruhové provedení ESR s velkorysou šířkou vstupu 855 mm. Nejsou zde 
žádné zkosené stropy, kde by bylo vhodnější jiné řešení od společnosti SanSwiss, tak úspěšné 
realizaci nestojí nic v cestě. Vzhledem k tomu, že rodina bydlí v jižních Čechách, objednala si sprchový 
kout spolu s vaničkou ILA (rovněž od SanSwissu) a dalším koupelnovým vybavením přímo v Písku – u 
Koupelny Václav Pícha. Tento sprchový kout je zde i vystaven, tak si ho mladá rodina mohla do detailů 
prohlédnout.  
Již při pohledu na tento sprchový kout je jasné, že při vývoji řady Escura kladla společnost SanSwiss 
důraz na vysokou kvalitu, transparentnost, lehkost a inspirující design. Což podtrhují výrazná madla 
mírně zakřiveného tvaru a elegantní rohové vzpěry, které zaručují optimální stabilitu. Moderní 
designové panty jsou vybaveny zdvihovým mechanismem, který usnadňuje otvírání dveří a zabraňuje 
předčasnému opotřebení těsnění na dveřích. 
 
Říká se, že o úspěchu společnosti hovoří nejenom prodané produkty (společnost SanSwiss vyrobila a 
prodala v roce 2017 neuvěřitelných 200 000 sprchových zástěn), ale především spokojení zákazníci. A 
těmi bezesporu Kuklíkovi z Písku jsou. 
 
O společnosti SanSwiss: 
SanSwiss s.r.o. je specialista na sprchové zástěny a vaničky, které se vyznačují prvotřídní 
kvalitou, funkčností a moderním designem. Výběr kvalitních materiálů, pečlivé zpracování 
moderními výrobními procesy a následný další vývoj zajišťují osvědčenou vysokou úroveň 
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kvality všech sprchových koutů a zástěn SanSwiss. Díky rozsáhlému know-how i četným 
inovacím patří společnost k úspěšným výrobcům v Evropě. Profesionální služby v oblasti 
poradenství jsou samozřejmostí. 
O společnosti VÁCLAV PÍCHA – KOMPLETNÍ KOUPELNY: 
Společnost Václav Pícha – kompletní koupelny se sídlem v Písku si vybudovala dobré jméno 
nejen na trhu s obklady a dlažbami, ale i při realizaci obkladačských prací různých rozsahů. Je 
součástí sítě KERAMIKA SOUKUP Partners. Navštivte vzorovou prodejnu „KOMPLETNÍ 
KOUPELNY“ v bývalém areálu Sběrných surovin naproti Z-Marketu v Táborské ulici v Písku. 
Zde si jistě vyberete svoji vysněnou koupelnu promyšlenou do posledního detailu. V zakázkové 
a poradenské kanceláři je zákazníkům poskytován veškerý servis v oblasti obkladačských 
prací i kompletní řešení rekonstrukce koupelny včetně 3D vizualizace.  
Více informací ke kompletní realizaci Vašeho bytu, koupelny či terasy naleznete zde: 
www.koupelny-picha.cz 
 
Kontakt:  
SanSwiss s.r.o. 
Popovická 1123  
506 01  Jičín   
E-mail:  prodej@sanswiss.cz 
www.sanswiss.cz 
V případě zájmu o mediální informace se obraťte přímo na odd. marketingu: 
Martina Prokešová, marketing@sanswiss.cz, tel. 493 644 421 
 
 
 
OBRAZOVÝ MATERIÁL: 
 

 
Sprchový kout ESCURA, ESR - čtvrtkruh s dvoukřídlými dveřmi, pevné díly 8 mm, dveře 6 mm bezpečnostní sklo 
s antiplakovou úpravou Aquaperle. Dodáváno včetně dvou rohových vzpěr pro zajištění stability a prahové lišty 
pro optimální těsnost. Sprchová vanička ILA. 
 

 
Sprchový kout ESCURA, ES13+EST1 - jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna.  
Pevný díl 8 mm, dveře 6 mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle.  
Magnetické těsnění, aluchromová prahová lišta, rohová vzpěra. Sprchová vanička ILA. 
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Na vnitřní straně zapuštěné panty značně usnadňují čištění sprchové zástěny.  
 

 
Elegantní rohová vzpěra pro optimální stabilitu sprchové zástěny. 
 

 
Výrazný, mírně zakřivený tvar madla 
 
 
 
 

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):  

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům.  

Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.  

 

 


